
Z ERASMUSEM DO AUSTRII …                                        

Nadszedł czas wyjazdu do kolejnej szkoły partnerskiej tym razem do miejscowości St. Andrä 

w Austrii. To ostatni punkt realizacji naszego projektu „Economy@Education@Hand in 

hand” w szkole Neue Mittelschule in St. Andrä w regionie Wolfsberg/Karyntia.  

Udajemy się na kilkudniowy wyjazd do Austrii. Tam wspólnie z uczestnikami z innych szkół 

partnerskich będziemy realizować kolejne zadania założone w projekcie. Spotkanie będzie 

miało charakter podsumowujący naszą dwuletnią współpracę.  

 

HERZLICH WILLKOMMEN IN ST. ANDRÄ 

 

 

 

St. Andrä to zaciszne kameralne miasteczko położone w sercu Doliny Lavanttal. Pochodzące 

z XIV wieku St. Andrä jest jednym z najstarszych miast w Karyntii i przez wieki było 

siedzibą biskupów. Miejscowość leży w regionie Wolfsberg. Powiat leży w 

całkowicie Alpach Centralnych, w Lavanttaler Alpen. Największą rzeką przepływającą przez 

powiat jest  Drawai  Lavant tworząca dolinę Lavanttal. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Drawa_(dop%C5%82yw_Dunaju)
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lavant_(dop%C5%82yw_Drawy)&action=edit&redlink=1


Powiat Wolfsberg graniczy z następującymi powiatami: na północy Judenburg  i Voitsberg, 

na wschodzie  Deutschlandsberg (wszystkie w kraju związkowym  Styrii), na południowym 

wschodzie Völkermarkt, na wschodzie Sankt Veit an der Glan. Na południu powiat posiada 

krótką granicę ze Słowenią. 

CIEKAWOSTKI Z KRAJU: 

1. Około 60% energii elektrycznej wykorzystywania przez Austriaków pochodzi ze źródeł 

odnawialnych. 

2. Jeden z austriackich regionów - Tyrol - posiada taką samą flagę jak nasz kraj. 

3. Ponoć w Austrii Święty Mikołaj miał brata o imieniu Krampus. Był to zły brat, który 

zamiast wręczać prezenty szukał niegrzecznych dzieci, aby je ukarać. 

4. Austriacy pierwszą kawiarnię zawdzięczają Polakowi. To właśnie Jerzy Franciszek 

Kulczycki założył lokal "Pod Błękitną Butelką". 

5. Przed II Wojną Światową między dwiema stolicami - Wiedniem oraz Bratysławem - 

kursował tramwaj. 

6. Bułki kajzerki pochodzą właśnie z Austrii, a dokładniej z Wiednia. Nazwano je tak na 

cześć cesarza (kaiser) Franciszka Józefa. 

7. Podobnie jest z rogalikami Croissant, które również wywodzą się z Wiednia. 

8. Na godle tego kraju znajduje się czarny orzeł, który przez lata zmieniał nieco swój kształt. 

Aktualna wersja posiada rozerwany sierp i młot trzymany w szponach orła. Ma to 

symbolizować wyzwolenie od nazizmu. 

9. Austriacki hymn został napisany przez kobietę o imieniu Paula von Preradović. Dlaczego o 

tym wspominamy? Ponieważ kobiety są autorkami jedynie 4 aktualnych hymnów (właśnie 

Austria, Nauru, Fidżi oraz Laos). Do wszystkich hymnów melodie zostały napisane wyłącznie 

przez mężczyzn. 

10. Kuchnia austriacka - niejednolita w swym charakterze kuchnia Austrii, ze względu na 

wielonarodowościowy charakter tego kraju, a zwłaszcza wielonarodową przeszłość 

dawnych Austro-Węgier. Oto kilka potraw, które można zjeść będąc w stolicy Austrii: 

Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat, Käsekrainer, Sachertorte, Kanapki Trześniewskiego, 

Apfelstrudel, Frittatensuppe, Stek z kangura. 

 

Po powrocie podzielimy się wrażeniami z pobytu i załączymy kilka zdjęć: 

BIS BALD !!! 

                                                                                         

https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_Judenburg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_Voitsberg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_Deutschlandsberg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Austria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Austro-W%C4%99gry

